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ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ ГРУЗІЇ: 
ТЕОРЕТИКО-КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ 

Маркарян М В., старший викладач кафедри теоріі' та історії права ДВНЗ 

«Київський націонстьний економічний університет імені Вадима Гетьмапа» 

Конституція Грузії, прийнята 24.08.1995 р. , визначає , що непохитною во

лею громадян Грузії є утвердження демократичного суспільного устрою, еко

номічної свободи, соціальної і правової держави, забезпечення загальнови 

знаних прав і свобод людини, зміцнення державної незалежності і мирних від

носин з іншими народами. У першій главі «Загальні положення» зазначено, 

що Грузія є демократичною республікою, джерелом державної влади якої є 

народ (ст. З); правовою державою, у якій державна влада здійснюється на ос

нові принципу поділу влади (ст. 4); та соціальною державою, яка піклується, 

зокрема, про зміцнення в суспільстві принципів соціальної справедливості , 

соціальної рівності та соціальної солідарності (ст. 5) [1] . 
Системі судових органів влади присвячена глава б «Судова влада і проку

ратура» Конституції Грузії, де зазначено, що судова влада є незалежною і 

здійснюється Конституційним Судом Грузії та загальними судами Грузії 

(ст. 59) [1]. Порядок функціонування Конституційного Суду визначається 
Органічним законом Грузії «Про Конституційний Суд Грузії» від 11.11.1997, 
загальних судів - Органічним законом Грузії «Про загальні суди» від 

04.12.2009. 
Конституцією Грузії та Конституцією України визначається, що консти

туційний суд - є органом конституційного контролю, попри це є й низка 

відмінностей між цими органами, які стосуються, зокрема, складу та порядку 

формування, вимог до кандидатів на посаду, переліку та обсягу повнова

жень тощо [1; 2]. 
До складу Конституційного Суду Грузії входять 9 суддів (по З особи при

значають президент, парламент та Верховий Суд Грузії) з терміном повнова

жень у 10 років; склад Конституційного Суду України вдвічі більший -
18 суддів (по б осіб призначають президент, парламент та з'їзд суддів Украї
ни) з терміном повноважень - 9 років [1; 2]. 
Що стосується повноважень цих органів, то «близькими» за змістом є такі: 

відповідність інших джерел права (наприклад, законів, підзаконних норма

тивно-правових актів, міжнародних договорів та ін.) конституції та розгляд 

питань про конституційність процедури їх прийняття, підписання , оприлюд

нення [1; 2; З; 4]. 
Умовно згрупувавши повноваження органів конституційного контролю 

Грузії та України за предметом розгляду (спору), можемо виокремити такі 

основні відмінності (табл. 1): 
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Таблиця 1 

Відмінні риси між повноваженнями Конституційного Суду Грузії 

та Конституційного Суду України 

Предмет розгляду (спору) Конституційний Конституційний 

Суд Грузії Суд України 

Питан ня (спори), пов 'яза нні з с пори щодо конституційності відповідність (конституцій-

безпосередньою демократією норм, що регулюють референ- ність) питань, які проп0f1уються 

дум і вибори , і проведених або для винесе1-1ня на все україн-

п ідлягають проведенню на ський референдум за народною 

підставі цих норм виборів (ре- ініціативою (п. 4 ст. 7) 
ферендуму) (підпункт «Г>> п. 1 
ст. 19) 

СпорfІ , що стосуються повно- спори, що стосуються повнова- відсутня аналогічна норма 

важе1-1ь державних органів жень Презfщента Грузії, Парла-

менту, Уряду, Вищої ради юс-

тиції, Генерального прокурора, 

Ради Національного банку, Ге-

нерального аудитора, Народно-

го Захисника або вищих пред-

ставницьких чи виконавчих 

органів автономних республік 

(підпункт «б» п . 1 ст. 19) 

Питання, пов 'язані із розгля- на підставі подання загаль1юго відповідність (конституцій -

дом конкретної справи у суді суду розглядає п итання про ні сть) заковів України (їх 

загальної юрисдикції конституційність норматив- окрем их положе1-1ь) за консп1-

них актів, які підлягають за- туцій1юю скаргою особи, яка 

стосуванню загальним судом вважає, ЩО застосоваш1 й в 

при розгляді конкретних справ остаточ ному судовому рішен-

і які за його обгрунтованого ні в її справі закон України су-

припущення можуть суперечи- перечить Конституції Україш1 

ти Конституції (підпункт «В» (п . 9 ст. 7) 
п. 4 ст. 60 Конституції Грузії) 

Питання, пов'язані з тлумачен- відсутня аналогічна норма офіційне тлумачення Консти-

ням конституції туції України (п. 2 ст . 7 ); 

Питання, пов'язані з припи- парламент 

венням повноважень 

1) питання визнання або до- відсутні аналогічні норми 

строкового припинення повно-

важень члена Парламенту Г)у-
зії (підпункт <ОЮ> п. 1 ст. 19 

2) питання про припинення по-

вноважень члена представ-

ницького органу, обраного за 
поданням політичної партії що-

до якої розглядається питання 

про конституційність її діяль-

ності (підпункт <<В» п. 1 ст. 19) 
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Продовження таблиці 1 

Питання, пов'язані з припи- президент 

ненням повноважень 

питання порушення Конститу- надання висновку щодо додер-

ції Грузії Президентом Груз ії жання конституційної проце-

або (і) наявності в його діях дури розслідування і розгляду 

ознак складу злочину (під- справи про усунення Прези-

пункт «з» п. 1 ст. 19) дента України з поста в поряд-

ку імпічменту в межах, визна-

чених статтями 111 І 151 
Конституції України (п . 5 ст. 7) 

інші посадові особи 

питання порушення Конститу- відсутня аналогічна норма 

ції Грузії членом Уряду Груз ії, 

суддею Верховного Суду Гру-

зії, Генеральним прокурором, 

Генеральним аудитором або 

членом Ради Національного 

банку Грузії або (і) наявності в 

їхніх діях ознак складу злочи-

ну (підпункт «з» п . 1 ст. 19 ). 

Питання, пов'язані із діяль ні- 1) відповідність нормативних 1) відповідність Конституції 

стю представницьких органів актш Верховної Ради Авто- України та законам України 

автономних утворень номної Республ іки Конститу- нормативно-правовfІХ акт1 в 

ції Груз ії і Конституційному Верховної Ради Автшюмної 

закону Груз ії «Про Аджарську Республіки КрfІМ (п. 8 ст. 7); 
Автономну Республіку» (під- 2) надан 1-1 я в исновку про пору-

пункт «К» П. 1 СТ. 19) шення Верхов1юю Радою Ав-

2) суперечки про порушення ТОНОМІЮЇ РеспублікfІ Крим 

Конституційного закону Грузії Конституції Україн и або зако-

«Про Аджарську Автономну нів України ( п . 7 ст. 7) 
Республіку» (підпункт «і» п. 1 
ст. 19) 

Примітка: у стовпчику «Конституційний Суд Грузії» містяться посилання на Ор

ганічний закон Грузії «Про Конституційний Суд Грузії» від 11. 11 .1997 [ З] за винятком 
рядка З; у стовпчику «Конституційний суд України» містяться посилання на Закон 

України «Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 [4]. 

Що стосується системи судоустрою, то як і в Україні [5], загальні суди Грузії 

будуються на принципах територіальності (ст. 27), інстанційності (статті 14, 24, 
29) та спеціалізації (ст. 1 ), хоча це і не виокремлено в окрему правову норму зако

ну, а простежується в різних [б] . Систему загальних судів Грузії складають: ра

йонний (міський) суд, апеляційний суд та Верховний Суд Грузії (ст. 2) [ б] . 

Правосуддя загальних суддів Грузії здійснюється за допомогою цивільно

го , адміністративного і кримінального судочинства (п . 2 ст. 1) [б]. Натомість в 

Україні, крім окреслених форм судочинства здійснюється ще і господарське 

судочинство (ст. 2 Господарського кодексу України від 06.11 .1991 р . ) [7]. 
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Таким чином, проаналізувавши судові органи обох країн - Грузії та Украї

ни, - знаходимо як спільні, так і відмінні риси. Спільне історичне минуле в ме

жах єдиного державного утворення - СРСР, приналежність до однакової пра

вової системи (романо-германської), декларування принципів та цінностей 

європейської спільноти , впровадження курсу на зближення з Європейським 

Союзом та тісна співпраця між нашими державами пояснює наявність низки 

спільних ознак судової гілки влади. 
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ЮРИДИЧНА СИЛА 
ПРАВОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ В УКРАЇНІ 

Бондаренко Є. І., асисте1-1т кафедри ко1-1ституцій1-1ого, адмі1-1істратив1-10-

го та кримінального права ДВНЗ «Київський націотшльиий економічний 
університет імені Вадима Гетьмат-tа>> 

Питання виникнення та становлення прецеденту як джерела права не є но

вим для правової науки. Проте потребує дослідження, оскільки з'ясування іс

торичних аспектів набуття прецедентом рис повноцінного джерела права до-


